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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  ـهللا للـ   الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العـالمين، صلـ هللا هللا صمـ م   ـهللا ا يحـا محمـد ص بسم هللا

ين.  صلح  ، صالتابعين لهم بإحساٍن إلهللا يوم الد ِّ
ــ : "قولــ  تعــالهللا:-رحمــ  هللا تعــالهللا–قــاا اامــام اثــن   يــٍر  يني كيُتت م  ــيِّ ــا نيُاــ}إِّنَّ الَّ اي ّللاَّ  وني مي ــني  زي مِّ

ييُشتير   ُأك   وني فِّي ب  اُلتِّتيابِّ صي ا كي ًحا قي ِّيًًل ن صليئِّكي مي مُ صني بِّ ِّ ثيمي م  ّللاَّ   إَِّّلَّ الحَّ ط واِّهِّ  ييُومي اُلقِّيياميةِّ اري صيَّلي ك تي  ِّم ه 
ــيمي  ــييابي نيلِّ ــُم  ي ليه  ُم صي ــزيك ِّيهِّ ص ا ا *صيَّلي ي  ــتيري يني اُر ــيِّ ــكي الَّ ليةي ن صليئِّ ــًلي ــدي  لضَّ ُ فِّ صي  بِّاُله  ــاُلمي ــييابي بِّ ــاُلعي ا ريةِّ فيمي

اي اُلتِّتيابي بِّاُلحي  *نيُل يريه ُم  ي يهللا الحَّارِّ  ي ايزَّ يني ق ِّ صيإِّنَّ ذيلِّكي بِّأينَّ ّللاَّ ٍٍ ُختي يف وا فِّـي اُلتِّتيـابِّ ليفِّـا الَّيِّ ا ـقي ي رِّ
يٍد{  .[176-174]ال قرة: بيعِّ

ـني ا كيق وا  تيعيـاليهللا:  اي ّللاَّ  مِّ ـا نيُاـزي يني كيُتت م ـوني مي {ُلتِّ }إِّنَّ الَّـيِّ اليهـو  الـيين  :كعحـي [174 قـرة:]ال تيـابِّ
ة شــهد لــ  بالرمــالكفــي  تــ هم التــي بأيــديهم ممــا  -لــ هللا هللا   يــ  صمــ م- كتمــوا لــفة محمــدٍ 
 التحف   ـهللاامتهم صما  ااوا كأخيصا  من العرب من الهداكا ص يلئًل تيهب ر  ؛صالح وة، فتتموا ذلك

مــوا ذلــك  عـ  الحــاي صيتر ـوهم، فتتلــك نن يتَّ إن نظهـرصا ذ -لعــحهم هللا -تعظـيمهم إكــاهم، فاشـوا
 ـن  صا تاضـوا ،كسـير، ف ـا وا نافسـهم ثـيلك زري صهو ايـ ،  هللا ما  ان كحصل لهم من ذلك إبقاءً 

اـاثوا فصااكمـان بمـا جـاء  ـن هللا، ثـيلك الحـزر اليسـير،  ،الهد  صات اع الحق صتصديق الرموا
  صجع ـ   نظهر لع ـا   لـدٍ رمـول  بمـا اصـ صخسرصا في الدايا صاآلخرة، نما في الدايا فإن هللا

  ، صلـارصاق  الـيين  ـااوا كاـافون نن يت عـو صالدَّلئل القاطعات، فصدَّ  ،مع  من اآلكات الظاهرات
 . "وضعم ما صذمهم هللا في  تاب  في غيرب ضٍب   هللا غضب،  اءص ل    هللا قتالهم، صبا ا واً 

 طالب: بحيف ما؟
 هيافثل هذا الموضع، لكن هي زائدة على كل حال وإال عندنا ماا ما زائدة ما فيها إشكال ُتزاد في م

 )ما(.
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

 على كل حال زيادتها وحذفها سواء ما تؤثر.
 طالب: في غير ما صضع؟

 .في غير موضع
 طالب: موضع.

 في غير موضع يعني: من كتابه. 
اي هي  اآلكة التريمة  ، فمن ذلكوضعمصذمهم هللا في  تاب  في غير " ـا نيُاـزي يني كيُتت م ـوني مي }إِّنَّ الَّيِّ

ــابِّ  ــني اُلتِّتي ــا قي ِّــيًًل{ ّللاَّ  مِّ ًح ــ ِّ ثيمي صني بِّ ييُشــتير  ــا صهــو  ــرح الحيــاة الــدايا  [174]ال قــرة: صي ــكي مي }ن صليئِّ



 

 

 

 

 

 

3  
3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

} ــاري ُم إَِّّلَّ الحَّ هِّ ــواِّ ــي ب ط  ــُأك   وني فِّ فــي مقاث ــة  تمــان  إامــا كــأك ون مــا كأك واــ  :ني [174]ال قــرة: كي
ــُأك   وني نيُمــويااي اُلييتيــاميهللا  تــأجف فــي بطــواهم يــوم القيامــة،  مــا قــاا تعــالهللا: االحــق، اــارً  يني كي }إِّنَّ الَّــيِّ

يًرا{ عِّ ييُص يُوني مي مي اًرا صي ُم اي هِّ ُأك   وني فِّي ب ط واِّ ا كي  "[10]الحساء: ظ ُ ًما إِّاَّمي
 على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك
م قبل آياٍت يسيرة ما ُيشبه هذه اآلية في قوله  يني كيُتت  : -جلَّ وعاال–تقدَّ ـا}إِّنَّ الَّـيِّ ـ م ـوني مي ـا مِّ ُلحي ني نيُازي

ـا ثييَّحَّـا   لِّ حَّـايِّ فِّـي اُلتِّتيـابِّ  ُعـدِّ مي ُن بي دي  مِّ م  ّللاَّ  يي صليئِّـكي ن  اُل يي ِّحياتِّ صياُله  يي ُ ُ عيـح ه  م  الًلَّ ِّ  صي إَِّّلَّ  *ح ـوني عيـح ه 
ُم صيني  بييَّح وا فيأ صليئِّكي نيت وب   ي يُيهِّ يني تياث وا صينيُل يح وا صي ـا التَّـالَّيِّ حِّ اي وهنااك  [160-159]ال قـرة: يم {وَّاب  الـرَّ

قااال الحااافن اثاان كثياار: إنهااا نزلاات فااي  هاال الكتاااب كمااا قااال هنااا، و ورد هناااك حااد    ثااي هرياارة 
َِّّ فااي اليااحي  "الُمخاارَّ   ِ َمااِفااي ِكَتاا نآ تااا َلااوااَل وفااي بعاار الروايااات " ،"َلااوااَل آَيااةي ِفااي ِكَتاااِب  َّّ ا اِب 
ثاُتُكما  ــاتِّ صي " َحاادَّ ــني اُل يي ِّحي ــا مِّ ُلحي ــا نيُازي ــوني مي يني كيُتت م  ــيِّ ــدي }إِّنَّ الَّ ــرة: {اُله  وبعاار الُمخاارجين  [159]ال ق

كمال ين، وبعضهم ذكروا رقم اآل تين األخاريين  ألناه ماا  يولليحي  البخاري ذكروا رقم اآل تين األ
ُلحيا{ ا نيُازي يني كيُتت م وني مي  إلى آخره في البخاري. [159]ال قرة: }إِّنَّ الَّيِّ

ـــا نيُاـــزي ألناااه هناااا يقاااول:  فأ هماااا  ليااال بمقالاااة  ثاااي هريااارة  ـــوني مي يني كيُتت م  ـــني اُلتِّتيـــاي ّللاَّ  }إِّنَّ الَّـــيِّ ابِّ  مِّ
ييُشــتير   ُم صي هِّ ــي ب ط ــواِّ ــُأك   وني فِّ ــا كي ــكي مي ًحــا قي ِّــيًًل ن صليئِّ ــ ِّ ثيمي ــإِّ صني بِّ ــُومي الُ اري صيَّلي ك  َّلَّ الحَّ ــم  ّللاَّ  يي ــةِّ{تي  ِّم ه   قِّييامي
 .[174]ال قرة:

 طالب:..........
 اآليات األولى َ ولى.

 طالب:..........
 نعم.

 طالب:..........
دي  مِّنُ  ا ثييَّحَّا   لِّ حَّايِّ فِّي اُلتِّ }مِّني اُل يي ِّحياتِّ صياُله  ُ عيـتيابِّ ن ص  بيُعدِّ مي م  ليئِّـكي يي ُ عيـح ه  يي م  ّللاَّ  صي ح ـوني اح ه   *لًلَّ ِّ
يني تياث وا صينيُل يح وا{  ورد خبر  ثي هريرة عند  ولذلك الحافن اثن كثير ،[160-159]ال قرة:  إَِّّلَّ الَّيِّ

و مان  لعلم، ويكتم ما  نازل هللا ساواءك كاان مان القارآن اآلية األولى، لكن  ال  نطبل على من يكتم ا
نَّة  ادخل فاي هاذه اآلياة ًحـا قي ِّـيًًل{ السُّ صني بِّـ ِّ ثيمي ييُشـتير  وعياد حاصال فاي اآل تاين، ال [174]ال قـرة: }صي

ا فما وجه كون األولى  ولى بكالم  ثي هريارة مان الثانياة  مثال ماا قلات فاي البخااري: الاذ ن  خرجاو 
كااار رقااام اآلياااة األولاااى، وبعضاااهم ذكااار رقااام اآلياااة الثانياااة، وهماااا يشاااتركان فاااي الياااحي  بعضاااهم ذ

ُم إَِّّلَّ ن كاتم الكتمان، والوعياد الشاد د علاى َما هِّ ـُأك   وني فِّـي ب ط ـواِّ ـا كي { الحَّـ}ن صليئِّـكي مي . [174]ال قـرة: اري
} ح وني م  الًلَّ ِّ ُ عيح ه  يي م  ّللاَّ  صي ُ عيح ه   نسأل هللا العافية. ،ا وعيد شد ده. كل[159]ال قرة: }ن صليئِّكي يي

 طالب:..........
 يكتم  لماذا يكتم في الموضعين، ما الذي دعاه إلى الكتمان  ماذامن الزم الكتمان الشراء، ل
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 طالب:..........
ُم إَِّّلَّ الحَّ ألنه الشراء ُيفهم من قوله:  هِّ ُأك   وني فِّي ب ط واِّ ا كي {}ن صليئِّكي مي شراء فاي لمثل ا [174 قرة:]ال اري

ص ا{اآلية األولى،  يني اُرتيري وُيطمانن إلياه باأن تكاون  ُ ركن إلياه انريد مرجحك  [175]ال قرة: }ن صليئِّكي الَّيِّ
 ه.ل "فت  الباري" األول الذي نحن نقر  هاتاآلية.... ثو عبد الرحمن 

 طالب:..........
 ل.ل..كم ِ األول "فت  الباري" كم ِ 

ُأك ـل  » :نا  قاا -ل هللا هللا   ي  صم م- صفي الحديث الصحيح  ن رموا هللا" ي كي ب   نيُص كيُشـالَّـيِّ ري
هي  ر  فِّي بيُطحِّ ِّ اياري جي ُرجِّ ا ك جي ةِّ إِّاَّمي ييةِّ اليَّهيبِّ صياُلفِّضَّ ـُومي الُ }صيَّلي ك  قولـ : ص  ،«حَّمي فِّي لاِّ ـم  ّللاَّ  يي ـةِّ تي  ِّم ه  قِّييامي

ُم  يييابي نيلِّيمي{ ليه  ُم صي  "[174قرة:]ال  صيَّلي ي زيك ِّيهِّ
زة الااذي يأكاال  عاام ِماان  ن يكااون ذكااركا  و  نثااى، فااالتحريم شااامل للرجااال والنساااء مااع  ن الحليااة جااائ
ال بالنسبة للنساء حرامي على ذكور هذه األمة، لكن األكل والشرب ليس من الحلية يستوي فياه الرجا

 وضاااا  وجااااوه  والنسااااء، والتنياااايأل علااااى األكاااال والشاااارب  ألنااااه  وَجاااه و وضاااا  وجااااوه االنتفااااا ،
 ولذا الجمهور على  ن جميع االستعماالت داخلةي في الوعيد. االنتفا  
ر : باب حفن العلم، ُثم ذكر بسانده عان  ثاي هريارة قاال: "إن النااو يقولاون:  كثا-رحمه هللا–يقول 

  تلو: ا، ُثمولوال آ تان في كتاب هللا ما حدثت حد ثك  ثو هريرة". يعني من رواية الحد   دون غيره "
{إ} ــاتِّ ــني اُل يي ِّحي ــا مِّ ُلحي ــا نيُازي ــوني مي يني كيُتت م  ــيِّ ــرة: نَّ الَّ يم {لااى قولااه: إ [159]ال ق حِّ ــرَّ ــرة: }ال  .[160]ال ق

اي ّللاَّ {الثانية فيها:  ا نيُازي يني كيُتت م وني مي  .[174]ال قرة: }إِّنَّ الَّيِّ
اي ّللاَّ { ا نيُازي ا ني فقولاه:  [174]ال قرة: }مي ـني الُ }كيُتت م وني مي ُلحيا مِّ {ُازي ـاتِّ دل علاى  ناه  ا [159]ال قـرة:  يي ِّحي

يم { راد الموضااع األول إلااى قولااه:  حِّ يشااهلهم  إن إخواننااا ماان المهاااجرين كااان. "[160]ال قــرة: }الــرَّ
وإن  بااا هرياارة كااان  ،وإن إخواننااا ماان األنيااار كااان يشااهلهم العماال فااي  مااوالهم ،الياافل باألسااوا 
ويحضااار ماااا ال يحضااارون ويحفااان ماااا ال  ،بشااابع بطناااه -علياااه وسااالم صااالى هللا- لااازم رساااول هللا 

 ،" و ورده البخاااري تحاات قولااه: باااب حفاان العلاام، و ثااو هرياارة ال شااك  نااه حااافن اليااحابةيحفظااون 
باه وال ُ دانياه فياه  حا دي مان  حفظهم علاى اطالاال  قاد رون مان األحاد ا  ماا لام  اروه غياره، وال ُيقرِ 

 اليحابة.
يإلى قولاه  حِّ ن كتااب لاوال آ تاان ماو وهاذه فاي الموضاع األول، يعناي: آ تاان، " [160]ال قـرة: م {}الـرَّ

 "لوال آيةي في كتاب هللا". -رحمه هللا–هللا"، والذي ساقه اثن كثير 
على كل حال الفر  يسير، لكن هناا  تضا  االهتماام باالترقيم  ألن بعار مان ُيخار  الكتا   نظار 

اا للمضامون يعناي: إلى الطرف يضع الرقم ولو لم يكن مطاب ـري ي قك يُ ميـهللا حي َي  ي يـهللا اَُ  يـهللا صيَّلي  ي  }ليـُي
} ــري ي ـرِّيرِّ حي ـري ي صيَّلي  ي يــهللا اُلمي يُ ـري ِّ حي ورة وإن ماا ُتكمال اآليااة، يضااع رقام اآلياة والساا [61]الحـور: اَُ

 ..فأحيانكا يضع الرقم والموضع موضع جهاد على آية
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 طالب: الحور.
 ..ضع  كل ويضع آية.النور والعكس  حيانكا الموضو  مو 

 طالب: الجها .
 نعم، فمثل هذا ُمشِكل الثد  ن توضع األرقام مناسبةك ِلما ُيطاثل المقام.

 نعم يا شيخ.
ُم صي صقول : " م  ّللاَّ  ييُومي اُلقِّيياميةِّ صيَّلي ي زيك ِّيهِّ ُم  ييي }صيَّلي ك تي  ِّم ه  صذلك َا  تعالهللا  [174ال قرة:] ابي نيلِّيمي{ليه 

 :، نيهم، َاهـم  تمـوا صقـد   مـوا، فامـتحقوا ال ضـب، فـًل يحظـر إلـيهم صَّل يـز يهم  ـي غض اني 
 ."ثل كعيثهم  ياًبا نليًما ،ي حي   يهم صيمدحهم

ـةِّ{ م  ّللاَّ  ييُومي اُلقِّييامي ـٍد إَِّّلَّ »لياحي  ا، وجااء فاي الحاد   [174]ال قـرة: }صيَّلي ك تي  ِّم ه  ـُن نيحي ـُحت ُم مِّ ـا مِّ مي
ي تي  ِّم    ّللاَّ   مياني مي بيُيحي   ت ُرج  َي ثيُيحي   صي  دخلون  ما    م دخل هؤالء  « ليُي

 طالب:..........
م {   دخلون، وماذا عن قوله: ماذا    [174]ال قرة: }صيَّلي ك تي  ِّم ه 

 طالب:..........
ااا  تلااذذون فيااه  ألن تكلاايم هللا  ماان  نللعبااد رفعااة لااه  ولااذا كااا -جاالَّ وعااال–يعنااي: ال ُيكلمهاام كالمك

 ناه الكلايم،  ماا الكاالم الاذي فياه تعزيار، وفياه شادة وغلظاة علياه  -عليه السالم-خيائأل موسى 
 هذا عدمه  ولى منه. 

ة، صاثن مر صي ، هاهحـا حـديث اَ مـن  ـن نثـي حـا م،  ـن نثـي هريـر  ،صقد ذ ر اثن نثي حاتم"
ــم  ّللاَّ  » -لــ هللا هللا   يــ  صمــ م-  ــن رمــوا هللا ــةي َّلي ك تي  ِّم ه  ثي ُم، صيَّلي ُحظ ــر  إِّ ، صيَّلي يي ثيًلي ــُيهِّ ُم، لي ــزيك ِّيهِّ  ي 

ائِّلي م ُستيُت ِّ  ، صي ي يَّابي مي ِّكي  ي ُيخي  ياٍن، صي ُم  يييابي نيلِّيمي: ري ليه   ."«ري صي
كام حهذا مقرون بالخيالء، وإذا تجرد عنها ففاي الناار. هاذا  ،وال  نظر هللا إلى من جر ثوبه خيالء

 وذاك حكم. 
ليةي بِّالُ  :ًرا  حهما م  "ثم قاا تعالهللا  ًلي ص ا الضَّ يني اُرتيري ـدي {}ن صليئِّكي الَّيِّ  تاضـوا ا :ني [175قـرة:]ال  ه 

 ". ن الهد 
 والباء تدخل على المتروك.

 طالب:.........
 ، فالمتروك الريال، والمتروك في اآلية الهدن. تقول: اشتريت هذا اطناء ثريال

 ا ـ  تاص  ،ر م ع   صال شارة ب  من  تـب اَا يـاءصذ ، صهو اشر ما في  ت هم من لفة الرموا"
 ."صتصدكق ، امت دلوا ذلك

 ."امت دلوا  ن ذلك صا تاضوا  ح "عن ذلك، 
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تـ هم صهـو تتيي ـ  صالتفـر بـ  ص تمـان لـفات  فـي   ،الضًللةبذلك صا تاضوا  ح    ن امت دلوا"
 . ورةمن نم اب  الميا تاضوا  ن الم فرة بالعياب، صهو ما تعاطو   :ني ،صالعياب بالم فرة
{صقول  تعالهللا:  ا نيُل يريه ُم  ي يهللا الحَّارِّ  ".[175]ال قرة: }فيمي

 طالب:..........
 فيه  ماذا

 تاارن  حيانكااا بعاار "صا تاضــوا  حــ  بالضــًللة" "امــت دلوا  ــن ذلــك صا تاضــوا  حــ  بالضــًللة"
المتااروك  لكاان بعاار األسااالي ، والفعاال الااداخل هااذا بالنساابة للشااراء واضاا   ن الباااء تاادخل علااى 

 األفعال تحتا  في تعد تها إلى حرٍف قد ُيخالف القاعدة.
 طالب:.........  

 علاى خالفاه وإذا هذا هو األصل، لكن قد  دل السيا  ،هم قالوا: في  ن الباء تدخل على المتروك
 .ُ ِمن اللبس جاز
{"صقول  تعالهللا:  ا نيُل يريه ُم  ي يهللا الحَّارِّ   ظـيمٍ  رـديدٍ  م فـي  ـياٍب ا ر تعالهللا ناهـك   [175]ال قرة: }فيمي

 ."ردة مِّنهائل، يتعجب من رلهم فيها من ل رهم   هللا ذلك، 
 مع "  معندك من  (مع)

 .طالب: من
رــدة مــا هــم فيــ  مــن العــياب، صالحتــاا،  مــنيتعجــب مــن رلهــم فيهــا مــن لــ رهم   ــهللا ذلــك، "

 ". باهلل من ذلك اصاَغًلا  ياذً 
 -ور علياه شاد د، عاذاب ونكاال و غااللك ماع  ن هاذا الميابالعج  والتعج  من صبرهم على ذل

فاا ن كااان التعجاا  ماان صاابرهم، قلنااا: مااع شاادته، كااان التعجاا  ماان صاابرهم  -عياااذكا باااهلل ماان ذلااك
فاي التعجا   الموضعين، وعلى كال حاال صابرهم كاافٍ في  (ِمن)ومن شدة العذاب ساغ  ن تكون 
 األمر سهل يعني المعنى واض . 

{صقيل معحهللا قول : " ا نيُل يريه ُم  ي يهللا الحَّارِّ م لعمل المعالي التي ما ن صمهفني:  [175]ال قرة: }فيمي
 .تفضي ثهم إلهللا الحار

{صقول  تعـالهللا:  ق ِّ اي اُلتِّتيـابي بِّـاُلحي ي ايـزَّ لِّـكي بِّـأينَّ ّللاَّ ني: إامـا امـتحقوا هـيا العـياب  [176]ال قـرة: }ذي
ق  ـ   ص  ـهللا اَا يـاء -لـ هللا هللا   يـ  صمـ م- َن هللا تعـالهللا ناـزا   ـهللا رمـول  محمـدٍ  ؛الشديد

 ـم إظهـار العب، فتتـاثهم كـأمرهم اطل، صهؤَّلء اتايصا لكات هللا هزصً كت   ثتحقيق الحق صإبطاا ال ا
رصف صهـــيا الرمـــوا الاـــاتم يـــد وهم إلـــهللا هللا تعـــالهللا، صيـــأمرهم بـــالمع ،صاشـــر ، فاـــالفو  ص ـــيثو 

ت هللا صا بآكاؤ حدصا ، صيكتمون لفت ، فامتهز صهم ككيثوا  صياالفوا  صيج ،صيحهاهم  ن المحتر
ق ِّ  اي اُلتِّتيـابي  ايزَّ }ذيلِّكي بِّأينَّ ّللاَّي  صلهيا قاا: ،المحزلة   هللا رم  ; ف هيا امتحقوا العياب صالحتاا بِّـاُلحي

يٍد{ ٍٍ بيعِّ ا قي يني اُختي يف وا فِّي اُلتِّتيابِّ ليفِّي رِّ  .[176]ال قرة: صيإِّنَّ الَّيِّ
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َي قول  تعالهللا:  ٍِّ صيا }ليُي لي اُلميُشرِّ لُّوا ص ج وهيت ُم قِّ ي ليتِّنَّ الُ  ُلميُ رِّبِّ اُل ِّرَّ نيُن ت وي ـُومِّ  ِّرَّ ميُن لميني بِّـاهَِّّ صي صي اُليي
ـااي  ي يـهللا ح   ئِّتيةِّ صياُلتِّتيابِّ صيالحَّ ِّي ِّيني صيلتيـهللا اُلمي رِّ صياُلميًلي ـ  ِّـ ِّ ذي اآُلخِّ ُربي ـاكِّيني صِّي اُلق  اُثـني  صي هللا صياُلييتيـاميهللا صياُلميسي

ـــ ـــهللا الزَّكي ةي صيلتي ـــًلي ـــامي الصَّ ـــابِّ صينيقي ـــي الر ِّقي فِّ ـــائِّ ِّيني صي ـــ ِّيلِّ صيالسَّ ـــوني بِّعي اةي صيالُ السَّ صا م وف  ـــد  ُم إِّذيا  ياهي هِّ ـــدِّ ُه
ـــ ـــكي الَّ ـــُأيِّ ن صليئِّ ـــيني اُل ي حِّ ـــرَّاءِّ صي ـــاءِّ صيالضَّ ـــي اُل يُأمي ـــاثِّرِّيني فِّ ـــصيالصَّ يني لي ق وا صين صلي يِّ ـــوني دي ـــكي ه ـــم  اُلم تَّق   {ئِّ

 .[177]ال قرة:
ثـي نمسـتقيمة،  مـا قـاا اثـن   ظيمة، صقوا ـد  ميمـة، ص قيـدةٍ  ارتم ت هي  اآلكة،   هللا جملٍ  

ص،  ـن حـدثحا   يـد هللا ثـن  مـر قـاا:  الح  ـي، حـدثحا   يـد  ثـن هشـامٍ قـاا: حاتم: حدثحا نثي، 
 ".في امر ثن ري 

 .ُشفي
لـ هللا -: ناـ  مـأا رمـوا هللا ،  ـن نثـي ذر ن   د التـريم،  ـن مجاهـدٍ  ،في ن  امر ثن ر   

لُّوا ص ج وهي : ما ااكمان؟ فتًل   ي : -هللا   ي  صم م َي اُل ِّرَّ نيُن ت وي خـر لإلـهللا  [177 قرة:]ال ت ُم{}ليُي
ـحيةً »ثـم مـأل . فقـاا:  ،ا، فتًلها   ي قاا: ثم مأل  نكًض  ،اآلكة سي ُ ـتي حي ـإِّذيا  يمِّ ،  نيحي َّهي ُ   ـكي إِّذيا صي ا قي

ي ِّئي  ُ تي مي ا قيُ   كي  يمِّ هي  ."«ًة نيُب يضي
هااذه ماان عالمااات اطيمااان  ن اطنسااان إذا عماال حساانةك فاارس ثهااا، وإذا عماال سااينةك ساااءته وشااهلته 

 حتى  توب منها. 
 .ا"لم يدرك نبا ذر فإا  مات قدكمً  افإن مجاهدً  ،صهيا محقطع"

لااى شاار  والعجاا  ماان الحاااكم وقااد  خرجااه ثهااذا السااند عاان مجاهااد عاان  ثااي ذر، وقااال: صااحي ي ع
وهاذا مماا  ادل   الشيخين، لكن الحافن الذهبي يقول: كيف يكون على شار  الشايخين وهاو منقطاع

علااى تساااهل الحاااكم، وماار ثنااا  مثلااة كثياارة فااي الاادروو كلهااا ماان تساااهل الحاااكم الشاايء الكثياار، 
 والحافن العراقي إيش يقول  

ت    نيُص  ــحَّ ُُ لِّ ــحي يحِّ إُِّذ ت  ــحِّ ةي الصَّ ــا ي يي ــُي  ِّ خ  ــصي ــحٍَّف ك  ُن م  مِّ ُُ صي ــ  اي
يُ   زي اُثــــنِّ خ  ــــي صي ــــاني الزَّكِّ ُحــــوِّ اُثــــنِّ حِّ َّ ــــ ِّ اي ُمعِّ ــــةي بِّجي اُلم ُســــصي مي كِّ  ي  تيُدري
 

سي  ُ  بِّ ِّ فييياكي حي ري ا اُافي قيااي مي اه ٍل صي   ُ ليُم ي ري  ني ميا ي يهللا تيسي
 

ـــ سي ُ  بِّـــ ِّ فيـــيياكي حي ـــري ـــا اُافي قيـــااي مي ـــاه ٍل صي ـــا ي يـــهللا تيسي   ُ ليـــُم ي ـــري  ني مي

 

ــــا  ــــُم بِّمي ــــقُّ نيُن ك ُحتي ــــٍة صياُلحي ااِّي  ُســــتِّيُّ يي ِّيــــق  صاُل    بِّعِّ َّ ــــدي ــــااي  اكِّمي  ُلحي
اا ماا هاو   حتى كالم اثن اليالس فيه تساهل  ن ُيحكم بالذي لايس فياه علاة ُيحكام لاه بالحسان مطلقك

ا، وفيه بعر الموضو ، "والحل  ن ُيحَكم بما  ليل" يعناي: كا ل بيحي ، ثل فيه ضعيف كثير جدًّ
َكااما ِبَمااا"حااد   ُيحكاام عليااه بمااا  لياال بااه ماان خااالل دراسااة إسااناده،  تي" والُبساا ،لُ َ ِلياا َوالاَحاالُّ َ نا ُيحا

 يعني: اثن حبان "ُ داني الحاكما" يعني: في التساهل. 
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اكمـان؟ اإلهللا نثي ذر، فقاا: ما  صقاا المسعو ي: حدثحا القامم ثن   د الرحمن، قاا: جاء رجلي 
لُّوا ص ج وهيت ُم{آلكة: فقرن   ي  هي  ا َي اُل ِّرَّ نيُن ت وي فقـاا الرجـل:  ،حتهللا فـر  محهـا [177]ال قرة: }ليُي

  فسـأل -لـ هللا هللا   يـ  صمـ م-فقاا نثو ذر: جاء رجـل إلـهللا رمـوا هللا ، ليَ  ن ال ر مألتك
ا فقـاا لـ  رمـو ، ما مألتحي  ح ، فقرن   ي  هي  اآلكـة، فـأثهللا نن يرضـهللا  مـا نثيـت نن ترضـهللا

إذا المــؤمن إذا  مــل حســحة مــرت  صرجــا ثواثهــا، ص »صنرــار ثيــد :  -لــ هللا هللا   يــ  صمــ م- هللا
 "  ِّم
 .عِمل 

 طالب:  حدي   ِّم.
 .« مِّل ميئًة نحزات »
 .ن  م محقطع، وهللاا رصا  اثن مر صي ، صهيا نكًض ص  «نحزات  صخاف  قاثها ميئةً  صإذا  مِّل»"

لــهللا ثيــت إبالتوجــ   تعــالهللا لمــا نمــر المــؤمحين نصَّلً  صنمــا التــًلم   ــهللا تفســير هــي  اآلكــة، فــإن هللا
س مين، من نهل التتاب صبعر الم ذلك   هللا افوي طائفةٍ  لهم إلهللا التع ة، رقَّ المقدي، ثم حوَّ 

 صامت ـاا -صجـلَّ   ـزَّ -فأازا هللا تعالهللا ثيان حكمت  في ذلك، صهـو نن المـرا  إامـا هـو طا ـة هللا 
 ."ررع نصامر ، صالتوج  حي ما صج ، صات اع ما

 األصال فااي مشااروعية النسااخ امتحااان الُمكلفااين، والنظاار فااي امتثااالهم وساارعة اسااتجاثتهم ألماار هللا،
 -عليااه اليااالة والسااالم–فهاام  نتقلااون وياادورون حيثمااا دار الاانَّأل بمااا جاااء عاان هللا وعاان رسااوله 

 ماا  وا كماا هام،دار فاقال: توجهوا إلى ثيت المقدو توجهوا، ُنِسخ التوجه إلاى الكعباة توجهاوا باادروا 
ا مااان  تاااردد ويتلكاااأ وينظااار كماااا فعااال بعااار المناااافقين  و المناااافقون، المناااافقون واليهاااود انتقااادوا لمااا

لاات القبلااة  ــا{حوِ  ــاا وا  ي يُيهي ــي  ي م  الَّتِّ ــتِّهِّ ــُن قُِّ  ي ــُم  ي ه  ــا صيَّلَّ ــُل هَِِّّّ جاااء الجااواب ف ،[142ة:]ال قــر  }مي }ق 
} ُ ـرِّب  ٍ  صياُلمي ، وتنتهاي عماا نهااك تاأتمر باأمر هللا اماأمورك  ا ماا  نات كنات عبادك  [142]ال قـرة: اُلميُشرِّ

 عنه. 
لـهللا مـن المشـرٍ إ فهيا هـو ال ـر صالتقـو  صااكمـان التامـل، صلـيَ فـي لـزصم التوجـ  إلـهللا جهـةٍ "

 ."صَّل طا ة الم رب ثر  
 الجهات كلها بالنسبة إلى هللا سواء.

ــاا: "  ــم ككــن  ــن نمــر هللا صرــر  ؛ صلهــيا ق َي إن ل ــُي ــ }لي ج  ــوا ص  لُّ ــرَّ نيُن ت وي ــاُل ِّ ــرِّ وهيت ُم قِّ ي ُش ٍِّ لي اُلمي
} ــرِّ ــُومِّ اآُلخِّ ــني بِّــاهَِّّ صياُليي ــُن لمي ليتِّــنَّ اُل ِّــرَّ مي ُ ــرِّبِّ صي اآلكــة،  مــا قــاا فــي اَضــاحي  [177 قــرة:]ال صياُلمي

ليتُِّن ييحيال    صالهداكا:  مياؤ هيا صي ا صيَّلي  ِّ ي ل ح وم هي ُحت ُم{وي التَّقُ  }ليُن ييحيااي ّللاَّ  .[37لحف:]ا   مِّ
تحـوا  صـ وا صَّل تعم ـوا. فهـيا حـينفي هي  اآلكـة: لـيَ ال ـر نن ت   صقاا العوفي  ن اثن   ايٍ 

ن  ــصرصي ، صازلــت الفــرائر صالحــدص ، فــأمر هللا بــالفرائر صالعمــل ثهــا ،مــن مكــة إلــهللا المديحــة
 احو ذلك. الضحاك صمقاتلٍ 
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 .الم رب" قِّ ل ق لصقاا نثو العالية:  اات اليهو  ت  
 يعني: تتوجه.

لُّ  ل المشرٍ، فقاا هللا تعالهللا: ق ل قِّ ص اات الحصار  ت  " َي اُل ِّرَّ نيُن ت وي لي وا ص ج و }ليُي ٍِّ  هيت ُم قِّ ي ُشـرِّ اُلمي
}  ."[177]ال قرة: صياُلميُ رِّبِّ
  ي قبلٍة   [87]يواَ: }صياُجعي  وا ث ي وتيت ُم قُِّ  يًة{في سورة  ونس:  -جلَّ وعال–قوله ما معنى 

 طالب:..........
 . نعم

 طالب:..........
 يعني قبلتهم وما ُشِر  لهم من القبلة، قبلتهم هم. 

ٍَ  ،كقوا: هيا  ًلم ااكمان صحقيقت  العمل"  م   . صرصي  ن الحسن صالربيع ثن نا
  .صجلَّ  صقاا مجاهد: صلتن ال ر ما ث ت في الق وب من طا ة هللا،  زَّ 

 ن ال ر صالتقو  نن تؤ صا الفرائر   هللا صجوهها.صقاا الضحاك: صلت
ليتِّنَّ اُل ِّرَّ ميُن لميني بِّاهَِّّ{صقاا ال وري:  صلدٍ  ،: هي  ناواع ال ر   ها[ اآلكة، قاا177]ال قرة: }صي

لايـر فإن من اتصف ثهي  اآلكة، فقد  خل في  ر  اامًلم   ها، صنخي بمجـامع ا -رحم  هللا-
 ثـين هللا ةي ٍ ثوجـو  المًلئتـة الـيين هـم مـفر صناـ  َّل إلـ  إَّل هـو، صلـدَّ  ك  ، صهـو ااكمـان بـاهلل،

{ ،صرمـــ   ٍَ  [177]ال قـــرة: }صياُلتِّتيـــابِّ  ـــهللا  حزلـــة مـــن الســـماء كشـــمل التتـــب الم   صهـــو امـــم جـــح
هـهللا إليـ  تمت بأررفها، صهو القرلن المهيمن   هللا ما ق    مـن التتـب، الـيي ااتاَا ياء، حتهللا خ  

ـفـي الـدايا صاآلخـرة، صا   مـعا ةٍ  كل خير، صارتمل   هللا  ل   ـ ، قخ بـ   ـل مـا مـوا  مـن التتـب سِّ
 لــ وات هللا صمــًلم    يــ  ص  ــيهم-صلمــن بأا يــاء هللا   هــم مــن نصلهــم إلــهللا خــاتمهم محمــد 

 ".-نجمعين
 .اطيمان بالقدروهو القدر، وهو  ااآلية اشتملت على جميع  ركان اطيمان إال واحدك 

ــااي  ي صقولــ : " فيــ . اــُ  غــبي ني: نخرجــ ، صهــو محــب لــ ، را [177]ال قــرة:  يــهللا ح   ِّــ ِّ{}صيلتيــهللا اُلمي
صمعيد ثن ج ير صغيرهما من الس ف صالا ـف،  مـا ث ـت فـي الصـحيحين  ،  هللا ذلك اثن مسعو 

ي»: امــن حــديث نثــي هريــرة مرفوً ــ ــحِّ ٍي صينيُاــتي لي ــدَّ قيةِّ نيُن تيصي ــدي ــل  الصَّ يحي نيُفضي ــحِّ ــل  الُ حي ري ــهللا ، تيُأم  حي ِّ 
تياُ  ُقري صي هللا اُلفي  ."«شي

و فضال مان ذلاك ، الذي ُيحباه اطنساان وماا اساتهنى عناه  فضال و كمال وال شك  ن اليدقة بالمال
اط ثار اليدقة بما يحتا  إليه، لكان إذا تياد  بشايٍء فاضال عان حاجتاه بقاي شايءي مان العاماه 
ماان الااذي إن لاام  تيااد  بااه رماااه لاايس فيااه فضاال  فيااه فضاال ثالشااك، لكنااه لاايس مثاال اطنفااا  

الشاايء الااذي ُيحبااه ولاام يسااتهِن عنااه  و فااي الشاايء الااذي يحتااا  إليااه، وإالعااام الطعااام جاااء فيااه 
اانَّة، واطمااام الشااافعي كمااا فااي  حكااام القاارآن لااه ِماان جمااع اطمااام  نيااوك كثياارة ماان الكتاااب والسُّ
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مي اُلعيقي يةي{: -يعني عنده–البيهقي قال:  رجى آيٍة في كتاب هللا  ـٍة  [11 د:]ال  }فيًلي اُقتيحي قي ي  *}فيـكُّ ري
ُســ ي يٍة{ ــُوٍم ذِّي مي ف العااام الطعااام عنااده ماان  فضاال القربااات، وهااو  [14-13]ال  ــد: نيُص إُِّطعيــامي فِّــي يي

الذي جعل هذه اآلية  رجى آية في كتاب هللا، وال شك  ن في المسااغ  فاي الجاو  الشاد د ال شاك 
 واس، بحي  لو لم ُيطعم مات.  ن الطعام ال يعدله شيء  ألنه به ُتحفن األنفس واألر 

سااانة  لاااف وثالثمائاااة وسااابع وعشااارين ُوِجاااد مساااهبة فاااي نجاااد صاااار النااااو يموتاااون بالعشااارات فاااي 
اا رجاع ماا وجاد ماالشوار  من الجو ، وهناك  خاوان عنادهما تماري كثيار للتجاارة ساافر  حادهم ن ا فلمَّ

اسا  الائلاة، فقاال: بعتاه ، قاال: مااذا صانعت باه  يظان  ناه باعاه فاي وقات الحاجاة بمكالتمر شينكا
 ه، وقاالواباكثيرة فرس  خوه، ُثم لمَّا ثيَّن له  نه تيدَّ   ابعت التمر بمكاس   كثر مما تتخيل  ضعافك 

 عنااه:  نااه ال  تيااد  بااالتمر هكااذا، الناااو مااا يسااتطيعون  ن يااأكلوا ماان الجااو  يااأتي بااالتمر والماااء
هام األصال  -رحام هللا الجمياع–اشاتد فرحاه لمَّا عِلم  -رحم هللا الجميع-يمرو ويي  في  فواههم 

اا كثيارة جادًّ  ،عندهم التجاارة، لكان انظار فاي  ياام المساهبة نفاع هللا ثهاذا التمار ا  ألناه و حياا باه نفوسك
 كثير، واسُتعمل بطريقٍة نافعة لو  ُعطي كال واحاد مقادارك فاي  اوم  و  اومين يمكان ال يساتطيع  ن

ا ه  ألن وقات الجاو   نبهاي  ن ُ ؤخاذ األكال بالتادري ، مايأكل،  و إذا  كال  كثار مماا يساتوعبه بطنا
ي فالبطن فاضية ويابسة ما فيها شيء ُثم ُتمأل، خالف ما يفعله كثيري من الناو إذا صاموا  تكون 

وتضااارروا ثاااذلك، لكااان  نبهاااي  ن ُ ؤخاااذ الشااايء  ،وقااات الحااار الشاااد د  كثاااروا مااان األكااال والشااارب
 بالتدري ، وهللا المستعان. 

 ".لحاكم في مستدر  ، من حديث رع ة صال وري  صقد رص  ا"
، شعبة والثوريِ  عن منيور.ال   ثوريِ 
 ."بيدٍ  ن محصور،  ن  ي  من حديث رع ة صال وري ِّ " 
 .ُزبيد 
ـااي }صيل: -ل هللا هللا   ي  صمـ م-قاا: قاا رموا هللا  رة،  ن اثن مسعو ٍ  ن م   ن   بيٍد "  تيـهللا اُلمي

 ."«ي عطِّ ت   نن» [177]ال قرة:  ي يهللا ح   ِّ ِّ{
ِطَيهُ   .ُتعا

يي   صنات لحيحي »"  ".العين رحيح، تأمل نن ت ُعطِّ
 ر.الهنى وتخشى الفق تأمل 
 . "«ال حهللا صتاشهللا الفقر تأمل" 

 بيد يا  با عبد الرحمن. خر  لنا ز 
 طالب:.........
 ُزبيد تعرفه  

 طالب:.........
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 .، تعرفه بالفعل  و بالقوة هذا قري  من عندك ثين  ديك خرجه
 طالب:...........

 .«تأمل ال حهللا صتاشهللا الفقر»
 طالب:...........

األحااااو   فضاااال، األحااااو   ي: المسااااهبة التااااي يمااااوت فيهااااا الناااااو  فضاااال ماااان ُ ناااااٍو يأخااااذونها 
عناادنا بعاار األساار تأخااذ للكماليااات  ألنهاام تعااودوا واسااتمر وا  ،للكماليااات، كمااا فااي بعاار الجهااات

 اجة ُملحة كالضروريات. هذه الكماليات، حتى  صبحت عندهم ح
 طالب:...........
 ثلى على األصل.

 ما الذي معك يا شيخ صال  
ن ثـطالب: "تقريب التهييب" كا ريخ، هو بموحدة م ص ر ثن الحارث ثـن   ـد التـريم ثـن  مـرص 

 مات محة اثحتين ص شرين. ،اية نثو   د الرحمن التوفيتاالتحبكعب اليامي 
  نكا، ما بعد لقيت شيما هذا المقيود  نه بالتيهير

 طالب:..........
 ُمرت  عندك على الحروف  إذا كتبت اسمه ما يطلع  هو   ما ُ ريد تدوير هذا، ماكيف

 طالب:.........
، يقولون: اآلالت  سار  مان هات ما ظهر  ماذا تسمونهشيخك ما هو موجود عندك اآلن شيخك، 
ا  ع ، ترن في التعامال ماع الكتا  ماالكت  شينكايعرف عن  ماالكت  وهللا ما هي بأسر ، إال شخيك
م ورقااة  و تااؤخر ورقااة، لكاان لااو  ردت بحاارف األلااف  الوقاات الشااخأل الااذي ُتريااده يطلااع يعنااي ُتقاادِ 
  و العكس.  ءتمسك آخر الكتاب هذا ما يجي

 .   هللا ررط الشياين، صلم كارجا  ثم قاا: لحيحي "
، صهـو ا، موقوًفـرة،  ن اثن مسعو ٍ  ن م   ،بيدٍ  ن اَ من، صمفيان  ن     صقد رصا  ص يعي  :ق ت

 نلح، وهللا ن  م.
ي ُطعِّم وني الطَّعيامي  ي يهللا ح   ِّ ِّ مِّ صقاا تعالهللا:  ييتِّيًمـا صيني }صي يًحا صي ـيًراُسـكِّ م  إِّاَّ  مِّ ـا ا ُطعِّ ُجـ ِّ ّللاَِّّ َّلي ا رِّ مي يـد  ت ـُم لِّوي

وًرا{ ك  زياًء صيَّلي ر  ُحت ُم جي  [ .9-8]اااسان: مِّ
{صقاا تعالهللا:  مَّا ت حِّ ُّوني وا مِّ تَّهللا ت ُحفِّق  ي ـصقولـ :  ،[92مـران:]لا   }ليُن تيحيال وا اُل ِّرَّ حي صني  ي يـهللا }صي ُؤثِّر 

ةي{ الي ُم خيصي اني ثِّهِّ ليُو  ي ُم صي هِّ  ".[ امط لخر نرفع من هيا9]الحشر: نيُاف سِّ
ياه، كماا فعال ألنها مرات ، اليدقات مرات   عالها اط ثاار  ن تعطاي شاينكا و نات باأمس الحاجاة إل

ةي{ األنيار الي ُم خيصي اني ثِّهِّ ليُو  ي ُم صي هِّ صني  ي يهللا نيُاف سِّ ي ُؤثِّر   ."[9]الحشر: }صي
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األماار الثاااني:  ن ُتعطااي شااينكا ونفسااك تتااو  إليااه، لكاان عناادك مااا يعوضااك، فااي الحالااة األولااى مااا 
إخراجاه عندك شيء تؤِثر به على نفساك، الثااني عنادك مناه  شاياء، لكان هاو محباوب إلاى نفساك و 

 فيه مشقة عليك نفسك، لكن ما تتضرر ثذلك.
ثُاام بعااد ذلااك يااأتي  ن ُتعطااي ماان مالااك الااذي تأكاال وعناادك منااه وفاارة، ولكنااه مااا  اازال ، ودونااه  ن 

{يكاااون مااان الناااو  األقااال  ـــوني ُحـــ   ت ُحفِّق  يعناااي: األرد ، وهللا  [267]ال قـــرة: }صيَّلي تيييمَّم ـــوا اُلاي ِّيـــثي مِّ
 المستعان.

{ إليك، قول : نحسن هللا طالب: مَّا ت حِّ ُّوني   ؟ص نهل  صرهل افس  المحفق ن [92]لا  مران: }مِّ
 ال، الُمنفل، ما ُيحبه المنفل.

  .تفضل
 طالب:.........

وعياة لكن ُيعوَّض هذا بالكمية، ُيعوَّض مثل هذا بالكمية، فالحاجة هاي التاي ُتحادد، وإذا نقيات الن
و ، ليه ُتعوَّض بالكمية  ليشمل  كبر قدر ممكن من هذا الناللميلحة الراجحة بالنسبة للمتيدِ   ع

 ومن هذا الجنس. 
مـا هـم  ن إلي ، صهـؤَّلء ن طـوا صنطعمـوايصهو ناهم لثرصا بما هم مضطر  ،لخر نرفع من هيا امطي "

 مح ون ل .
ُربيهللا{صقول :   لصـدقة،  مـاامـن  ي طصهم: قرابات الرجل، صهم نصلهللا من ن   [177]ال قرة: }ذيصِّي اُلق 
فهـم  «ثحتان: لدقة صل ةاالصدقة   هللا المساكين لدقة، ص  هللا ذي الرحم »الحديث:  ث ت في

تابـ   مـن  صقد نمر هللا تعالهللا بااحسان إليهم في غيـر موضـعٍ  ،نصلهللا الحاي بك صب رك صإ طائك
ضـعفاء لـ ار  هم: اليين َّل  امب لهم، صقد مات لباؤهم صهـم [177]ال قرة:}صياُلييتياميهللا{ . العزيز

معمـــر،  ـــن جـــوي ر،  ـــن  اـــاأنا صن ال  ـــو  صالقـــدرة   ـــهللا التتســـب، صقـــد قـــاا   ـــد الـــر اٍ:  
 ."الضحاك

وفااي حكاام اليتااامى ماان ال  ب لااه  صااالك كولااد الزنااا، ماان ال  ب لااه  صااالك  ألن الزانااي لااه الحجاار 
رف ُعا فال  ب له، ثل قد ُيقال: إن هؤالء  ولاى مان اليتاامى الاذ ن «الولد ل فراش صل عاهر الحجر»

لهام   باؤهم، وُعرف  قاربهم، قد يكون لهم إخوة، وقد يكون لهم  عمام و هل وعشيرة،  ما  ولنك ليس
  حد، فالنيوك الواردة في اليتامى تشملهم. 

، ي ٍ معمر،  ن جـوي ر،  ـن الضـحاك  ـن الحـزاا ثـن مـ رة،  ـن   ـ ااأنا صقد قاا   د الر اٍ: "
 ".«َّلي ي ُتم بيُعدي ح   م » قاا: -ل هللا هللا   ي  صم م- ن رموا هللا 

 جويبر كما هو معلوم ضعيف. 
" } ـاكِّيني صمــكحاهم،  صهـم: الــيين َّل كجـدصن مـا ككفـيهم فــي قـوتهم ص سـوتهم [177]ال قـرة:}صياُلميسي
 ."تهمعطون ما تسد ب  حاجتهم صخ َّ في  
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كان دون وهذا ماشي على مذه  الجمهور، و ن المسااكين  حسان حااالك مان الفقاراء، يجادون شاينكا ل
ال كفاا تهم، بخاالف الفقاراء الاذ ن ال يجادون شاينكا ُيعطاون جمياع حاا جتهم، الكفاية، فُيعطون ما ُيكمِ 

 هية. المسكين  شد حاجةك من الفقير، والمسألة مبحوثة بأدلتها في الكت  الفق ،وعند الحنفية العكس
َي اُلمِّ » قـاا: -لـ هللا هللا   يـ  صمـ م-صفي الصحيحين  ن نثي هريرة نن رمـوا هللا " ُسـكِّين  ليـُي

تيانِّ  تيـا ،ثهيا الطوَّاف اليي تير   التمرة صيالتَُّمري ليتِّـصيال ُُّقمية  صيال ُُّقمي ، صي ُسـكِّ نِّ ًحـنَّ اُلمِّ ـد  غِّ  هللايني الـيِّي َّلي كيجِّ
دٍ  ي يُي ِّ   ."«ك ُ حِّي ِّ، صيَّلي ك ُفطين  لي   فيي تيصي

 ، يعني: الذي ثين...هذا يقول: سقط هذا الجزء من الحد   من النسخة األزهرية
 طالب: المسكين صاليي َّل كجد.

ــــيا »عناااادك  يعنااااي  ــــكِّين  ثه ُس ــــانِّ  اُلمِّ تي ــــرة صيالتَُّمري ــــر   التم ــــيي تي ــــة   ،ال ــــصيال ُُّقمي  صيال ُُّقمي ليتِّ ، صي ــــانِّ نَّ تي
ـــكِّيني  ُس هاااذا ال  وجاااد يقاااول ساااقط مااان النساااخة األزهرياااة، ومضاااى لاااه نظاااائر فاااي تعبيااار  «....اُلمِّ

م لاايس بيااحي  كونااه ال  وجااد فااي النسااخة األزهريااة ال يعنااي  نااه سااقط منهااا، الُمحقاال، وهااذا الكااال
هذا هو الموجود فيهاا مان وضاع المؤلاف هكاذا، لكان ماا ثاين القوساين لايس مماا ِزياد علاى النساخة 

 األزهرية. 
 طالب:.........

 فيه  اليامي. ماذا
"} ولـ   طـهللا مـا ي  عد فرغـت افقتـ  في  صهو: المسـافر المجتـا  الـيي قـ [177]ال قرة: }صياُثني السَّ ِّيلِّ

 "في طا ة اإلهللا ث د ، ص يا اليي يريد مفرً 
 و ُسِرقت.  فرغت نفقته  و فقدها بأن ضاعت  سواءك 

ضـيف، عطـهللا مـا ككفيـ  فـي ذهابـ  صإكابـ ، صيـدخل فـي ذلـك الفي طا ـة في   اص يا اليي يريد مفرً "
هــو الضــيف الــيي يحــزا  كمــا قــاا   ــي ثــن نثــي ط حــة،  ــن اثــن   ــاي ناــ  قــاا: اثــن الســ يل

الضـحاك ص ال ـاقر، صالحسـن، صقتـا ة،  ، صمعيد ثن ج ير، صنثو جعفرٍ بالمس مين، ص يا قاا مجاهدي 
 ".صالزهري، صالربيع ثن ناَ، صمقاتل ثن حيان

 طالب:..........
 إيه عام..إيه عام. نعم.

 طالب:..........
 ي آيااة الزكاااة  نهاام الُهاازاة فااي ساابيلألن عامااة  هاال العلاام علااى  ن اثاان الساابيل فااي آيااة الياادقات فاا

 هللا. نعم.
 طالب:..........

 غزاة في سبيل هللا نعم.       
 طالب:..........
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 فااي ساابيل هللا نعاام، اثاان الساابيل المجتاااز اثاان الطرياال الااذي انقطااع بااه الطرياال، واحتااا  إلااى الناااو
 ُيعطى، في سبيل هللا هم الهزاة. نعم.

"} ائِّ ِّيني الصـدقات،  مـا عطون من الز ـوات ص في   ،صهم: اليين يتعرضون ل ط ب [177:]ال قرة }صيالسَّ
 ـن  حـدثحا مـفيان،  ـن مصـعب ثـن محمـد، :ص  د الرحمن، قاَّل ،قاا اامام نحمد: حدثحا ص يعي 

 "قاا   د الرحمن: حسين ثن   ي ،كع هللا ثن نثي كحيهللا،  ن فاطمة ثحت الحسين،  ن نثيها
 ة اثنته. نعم.الحسين ثن علي ثن  ثي الال  وفاالم

ـاءي  ي يـ»: تلـ هللا هللا   يـ  صمـ م-قاا: قـاا رمـوا هللا " ـق  صيإُِّن جي ـائِّلِّ حي يٍ لِّ سَّ صا  نثـو ر  «هللا فيـري
  اص .

} فِّي الر ِّقيابِّ صمـيأتي  ،ثتهمصهم: المكات ون الـيين َّل كجـدصن مـا يؤ صاـ  فـي  تـا [177]ال قرة: }صي
قـاا  صقـد ،ن ثـراءة، إن رـاء هللا تعـالهللامن هي  اَلحاف فـي لكـة الصـدقات مـ التًلم   هللا   يرٍ 

مـزة، ح،  ـن نثـي حـدثحا رـريكي قاا:حدثحا كحيهللا ثن   د الحميد، قاا:اثن نثي حاتم: حدثحا نثي، 
 :-لـ هللا هللا   يـ  صمـ م-حدثتحي فاطمة ثحت قيَ: ناهـا مـألت رمـوا هللا قاا:  ن الشع ي، 

ـااي  نفي الماا حق مو  الز اة؟ قالت: فتًل   ي   اثـن صرصا [177:]ال قـرة   ي يـهللا ح   ِّـ ِّ{}صيلتيهللا اُلمي
 "مر صي  من حديث ل م ثن نثي إكاي

  لـيَ فـي المـاا حـق  مـو »وجااء ماا ُيقاثلاه  «مـو  الز ـاة في المـاا حـق  »قد جاء في الحاد   
ناي: يع «لـيَ فـي المـاا حـق  مـو  الز ـاة»والثبوت فيه كالم في الطرفين ولكن التوجياه  «الز اة

 كما جاء في هذه اآلية. حلٌّ مندوب «مو  الز اة ماا حق  في الص »حل واج  
 طالب:.........  

 .ترن تحتا  إلى ترجمان
 طالب:.........  

 هو اثن سبيل الضيف المجتاز بالبلد هو اثن سبيل.
 طالب:.........  

 شو 
 طالب:.........  

نهاااام الهاااازاة فااااي ساااابيل هللا ال..ال الزكاااااة ال، الزكاااااة عامااااة  هاااال العلاااام علااااى  نااااه فااااي ساااابيل هللا  
 المجاهدون، المقاتلون طعالء كلمة هللا. نعم.

 طالب:.........  
 المجتاز. 

 طالب: الضيف ل  حق الضيافة.
 ثال شك.
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 طالب: هل ك عطهللا الضيف من الز اة؟
 له حل ولو كان غنيكا. ،ف ولو كان غنيكاالفقر  ألن اثن السبيل ُيضيَّ و ُيعطى باسم الحاجة 

 ....طالب:....
وجااوب عااارض، معااروف  ن فااي المااال حاال سااون الزكاااة إمااا علااى ساابيل الناادب  و علااى ساابيل 
ن الوجوب، الوجوب األصلي في الزكاة قد يج  في الكفارات، وتكاون هاذه الكفاارة للفقاراء والمسااكي
ا إما عمومكا  و لفقراء الحرم  و ما  شبه ذلك هذه  مور عوارض لكن األصل الواج  هو الزكاة وما

 به كثيرة. نعم.اداه من المندوب  ثو ع
 ،صرصا  اثن مر صي  من حديث ل م ثن نثي إكاي صيحيـهللا ثـن   ـد الحميـد،  ًلهمـا،  ـن رـريك"

لـ هللا هللا   يـ  - ـن الشـع ي،  ـن فاطمـة ثحـت قـيَ، قالـت: قـاا رمـوا هللا  ، ن نثـي حمـزة
ــم  «مــو  الز ــاة فــي المــاا حــق  »: -صمــ م ــرن ث ــرَّ نيُن ت  ق َي اُل ِّ ــُي ــو }لي ــوا ص ج  لُّ ــلي وي ٍِّ هيت ُم قِّ ي ــرِّ ُش   اُلمي

} {إلـهللا قولـ :  [177]ال قـرة: صياُلميُ رِّبِّ فِّـي الر ِّقيـابِّ ، ن ماجـ  صالترمـيينخرجـ  اثـص  [177]ال قـرة: }صي
 .صإمما يل ثن مالم  ن الشع ي ،اَ ور، قاا: صقد رصا  ثيان اف نبا حمزة ميمواً صضعَّ 

ًلةي صيلتيهللا الزَّكي صقول :   "[177]ال قرة: اةي{}صينيقيامي الصَّ
 طالب:.........

 ثيان، إيش عندك 
 طالب: ميار.

 "صإمما يل ثن مالم  ن الشع ي ،صقد رصا  ثيان"
 طالب:.........

 شو 
 طالب:.........

 )سيار( ما عندنا هذا.
 طالب:.........

 ثيان، نعم يا شيخ.
ًلةي صيلتيهللا الزَّكياةي{"صقول :  صـًلة فـي نصقاتهـا ثر و هـا، ني: صنتم نفعاا ال [177]ال قرة: }صينيقيامي الصَّ

 صمجو ها، صطمأايحتها، صخشو ها   هللا الوج  الشر ي المرضي.
ــاةي{صقولــ :  كحتمــل نن ككــون المــرا  بــ    ــاة الــحفَ، صتا يصــها مــن  [177]ال قــرة: }صيلتيــهللا الزَّكي

قيُد خي  ة الرذي ة،  قول :ئاَخًلٍ الداي ـاهيا{}قيُد نيُف يحي ميُن  يكَّاهيا * صي مَّ ـُن  ي : ابي مي َِّ ـُم  [10-9]الشَّ
لُ صقوا مومهللا لفر ون:  ـهللا{ }فيق  ب ِّـكي فيتيُاشي كيكي إِّليـهللا ري : هيُل ليكي إِّليهللا نيُن تيزيكَّهللا * صينيُهدِّ ـاتِّ -18]الحَّا ِّ ي

ــالهللا:[ 19 ــ  تع ــاةي{ صقول ــوني الزَّكي يني َّلي ي ُؤت  ــيِّ ــرِّ ِّيني * الَّ ــلي لُِّ م ُش ُي صي ــ يُت: }صي ل نن حتمــصي   .[7-6]ف ص ِّ
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صمقاتــل ثــن حيــان، صيكــون المــي ور مــن  ،ككــون المــرا    ــاة المــاا   مــا قالــ  مــعيد ثــن ج يــر
 "هي  الجهات صاَلحاف المي ورين إاما هو التطوع صال ر صالص ة إ طاء

ة لكن اقتران الزكاة باليالة في النياوك إنماا يكاون لزكااة الماال ال لزكااة البادن، قاد جااءت تزكيا
اانَّة وماادس ماان زكاهااا، وذم ماان دساااها، لكاان إذا قوِرناات باليااالة الاانفس فااي نيااوك الكتاا اب والسُّ

 فالنيوك مطردة في  ن المراد ثها زكاة المال. نعم.
 .ممو  الز اة، وهللا ن   ان في الماا حقً إصلهيا تقدم في الحديث  ن فاطمة ثحت قيَ: "

صا{صقولـــ :  ـــد  ُم إِّذيا  ياهي هِّ ـــوني بِّعيُهـــدِّ ـــيِّ :  قولـــ  [177]ال قـــرة: }صياُلم وف  ـــدِّ ّللاَِّّ صيَّل }الَّ ـــوني بِّعيُه يني ي وف 
} ٍي ي يــا ــوني اُلمِّ :  ييُحق ض  ــي الحــد [20]الرَُّ ــدِّ ــاٍ،  مــا لــح ف ــة  » يث:ص كــَ هــي  الصــفة الحف لكي

، صيإِّذيا ا ـدي نيُخ يـفي ، صيإِّذيا صي ي ـييبي ثي  ي ـدَّ : إِّذيا حي ثي ـني اُلم حيافِّقِّ ثيـًلي ـُؤت مِّ إِّذيا ص »يث اآلخـر: صفـي الحـد «اني خي
ري  مي فيجي الي ، صيإِّذيا خي ري ييبي صيإِّذيا  ياهيدي غيدي ثي  ي دَّ  .«حي

{صقول :  يني اُل يُأيِّ حِّ رَّاءِّ صي اءِّ صيالضَّ اثِّرِّيني فِّي اُل يُأمي : فـي حـاا الفقـر، صهـو ني [177رة:]ال ق }صيالصَّ
{ال أماء، صفي حاا المرح صاَمقام، صهو الضراء.  يني اُل يـُأيِّ حِّ ي: فـي حـاا ن [177]ال قـرة: }صي

هـد، جاي، صم  رة الهمـداا، صاثن   اي، صنثـو العاليـة، صم ـالقتاا صالتقاء اَ داء، قال  اثن مسعو ٍ 
، لـكٍ صمعيد ثن ج ير، صالحسن، صقتا ة، صالربيـع ثـن ناـَ، صالسـدي، صمقاتـل ثـن حيـان، صنثـو ما

 صالضحاك، صغيرهم.
{صــب صإامــا اي  ــاثِّرِّيني  ؛حــوااصالحــث   ــهللا الصــ ر فــي هــي  اَ ،  ــهللا المــد  [177]ال قــرة: }صيالصَّ

 تًلن.لشدت  صلعوبت ، وهللا ن  م، صهو المستعان ص  ي  التُّ 
ق وا{صقول :  دي يني لي  ".[177]ال قرة: }ن صليئِّكي الَّيِّ

ذكاار الياااثر فااي  -جاالَّ وعااال–يعنااي ماار ثنااا فااي كتاااب "التوحيااد"  ن اطمااام  حمااد يقااول: إن هللا 
ا ماان كتابااه، و حضاارن ا "عاادة الياااثرين" الثاان القاايم وقر نااا منهااا مااا فيااه حاا ٌّ علااى تسااعين موضااعك

نَّة  صاحبك. نعم. ... اليبر، واهتمام بشأنه في النيوك من الكتاب والسُّ
 طالب:.........

يعني ذكرنا من وجوه الوجوب الذي يساتحل  ن ُ ادعى علياه إذا ماا اضاطر غياره إلياه إذا ُوِجاد فاي 
ة ضاارورية، ويتضاارر ثتركااه فمثاال هااذا ُيسااتحل  ن ُ اادعى عليااه  ألنااه المساالمين ماان يحتاجااه حاجاا

 ترك واج . نعم.
ق وا{"صقول :  دي يني لي   الصـفات هـم الـيين ني: هـؤَّلء الـيين اتصـفوا ثهـي [177]ال قرة: }ن صليئِّكي الَّيِّ

 ن لــدقوالــدقوا فــي إكمــااهم؛ َاهــم حققــوا ااكمــان الق  ــي بــاَقواا صاَفعــاا، فهــؤَّلء هــم الــيي
}  "اتَاهم اتقوا المحارم صفع وا الطا  [177]ال قرة: }صين صليئِّكي ه م  اُلم تَّق وني
 اللهم صلِ  وسلم...
 طالب:..........
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اا ُ سايء إلاى بعضاهم وهاو صااد  فعلاى  ،عندنا في  يامنا هذه تساهل الناو فاي هاذا البااب، و يضك
 طيه شيء.اطنسان  ن  تحرن ال  نهر السائل، وإذا شك في  مره ال ُيع

 طالب:..........
 إذا اقتضت الميلحة ذلك ال شك ما ُيعطون.

 طالب:..........
ُر{المقيود  ن اطنسان ال يقع في محظور  ائِّلي فيًلي تيُحهي  .[10]الضحهللا: }صينيمَّا السَّ

 طالب:..........
 مثل الراحلة.

 طالب:..........
 اتجهت به راحلته في غير الفريضة. ماقبلته حيث

 ب:..........طال
 تعين عليه. ت السفينةإذا  مكن  ن يستقبل القبلة فيدور إليها لو دار 

 طالب:..........
 ولو عانى الكثير  ألن هذا شر .

 طالب: من نرا  نن يوقف ثيت   هللا نثحائ  ال حات فقط؟
 ال..ال جنف هذا.

 طالب: جزاكم هللا خيًرا.
 لوصف ما عليه شيء.لكن ُ وقف على الوصف على المحتا  من ذريته با

 طالب:........
 ال يختلف الهرب عن الشر .


